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N." 310.

JD) OM JOÃO por Graça de Deos, e pela Constituição da Moiíarquia
,

írf.rReinoUni^^ de Portugal, Braz.I , e Algarves c'.quem e d alem

M- rtíx. AMca, etc. Faço saber a todos os meus Súbditos que as Cortes

decretarão, e Eu sanccionei a Lei seguinte :

Ae Corfes decretão o seguinte:

I OGo erno „,ediando\s informações necessárias a que deve pro-

1
^Z'^^^'" nnalidade, e circumstancias de trinta e seis fa-

ceder sobre
;;;^^,^f;;;jVvaTcum , e cavallar na Província do Piauhy

,
per-

^ãl Fazencfa NaLonal, fica authorizado para as vender, se assim

" -^"'^ Dr,;fenda"vera"sfexceptuará a fa.enda denominada daFranquei-

r. \ Qua fica applicada para dotar o estabelecimento de uma Botica, e

ra, a qual i^^^^^f , ^ ^ ^^^ ^e nelle serem tratados os enfermos

Í{Sr'cleb:,x^ datsp:o^S::âd™.„.st,açâo da Can,a,a. Lisboa Paço das

•^""prLuVMa^f^r: f:dáfat Authoridades. a ,ue™ o eo„hec™e„to
ror idULu iTi

npr<pncpr nue a curapríio. e executem tao

e
-«"Ç«»/^j;f'^^'^.^''^^eoX 6 «icretario 'de Estado dos Nego-

it'rFaze:rafa";r,mpri™,r, pubUcar, e correr. Dada no Palácio da

Bemposta aos 21 de iMarço de 1823.

ELREI Com Guarda.

Sebastião José de Carvalho.

CarH ãe Lei ,
pela qual Vossa Magestade manda executar o Decreto

da. Sria slbre a vendadas tnnta e sas fazendasjue ha de gado vaccum

ecavaVarna Provmna do Piauhy ,
pertencentes áFazendn ^^«^^7^«^'

;^^^"

piZaa denomtnada da Frangueira; tudo na Jórma ac^ma declarada.

Para Vossa Magesíade ver.

António Mazziatti a fez.

A foi 9 1 do Livro I do Registo das Cartas, e Alvarás, fica regis=

tada tsta Clrta. Secretaria de Estado dos Negócios da fazenda em 7 de

Abril de 1823.
i^^urenço António de Freitas Azevedo Falcão.

Manoel Nicoláo Esteves Negrão.

Foi publicada esta Carta de Lei naChancellaria Mór da Corte e Rei^

no, Lisboa 8 de Abril de 1823.

D. Miguel José da Camará Maldonado,

Registada na Chancellaria Mór da Corte e Reino no Livro das Leis

a foi. 108. Lisboa 8 de Abril de 1823.

Na Imprensa Nacional.

Francisco José' Brabo.
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